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alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a következõket rendelem el:
A támogatás célja
1. §
Az intézkedés célja az erdészeti ágazat technológiai
színvonalának javítása, a géppark fejlesztése és korszerûsítése az elsõ kiviteltõl a fakitermelési szakaszig, beleértve
a fakitermelés gépeit is.

Fogalmak
2. §
(1) E rendelet alkalmazásában:
a) erdõ: az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló
1996. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Evt.) 5. §-a, valamint az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló 1996. évi
LIV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 29/1997.
(IV. 30.) FM rendelet 3. § (1) bekezdése szerint meghatározott terület;
b) erdõgazdálkodó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, aki az Evt. 13. § (1)–(2) bekezdése szerint
– az erdészeti hatóságként eljáró Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve (a továbbiakban:
erdészeti hatóság) által – nyilvántartásba vett erdõgazdálkodó;
c) üzemterv: az Evt. 26–27. §-a szerinti üzemterv;
d) elsõ kivitel: az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására
nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet 2. § 5. pontja
szerinti tevékenység;
e) õshonos fafaj: a 3. számú mellékletben felsorolt
fafajok.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
144/2008. (XI. 7.) FVM
rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez
és korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások
részletes feltételeirõl
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az
Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének
általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) szabályai alkalmazandók.
A támogatás jellege és tárgya
3. §
E rendelet alapján vissza nem térítendõ támogatás vehetõ igénybe a 2. számú mellékletben meghatározott Gépkatalógus szerinti gépváltozatok alá tartozó erdészeti gépek
és technológiai berendezések (a továbbiakban: gép) beszerzésére.
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A támogatás igénybevételének feltételei
4. §
(1) Támogatás igénybevételére jogosult az az erdõgazdálkodó, aki
a) erdészeti, egyéb erdõgazdálkodási tevékenységet,
fakitermelési tevékenységet végez, és
b) legalább 50 ha olyan erdõterületen gazdálkodik, amely
magántulajdonosnak, vagy azok társulásának, önkormányzatnak, vagy azok társulásának a tulajdonában van.
(2) Ha az erdõgazdálkodó induló vállalkozás, akkor a
támogatási kérelem benyújtásával egyidejûleg nyilatkozatban vállalja, hogy legkésõbb a beruházás befejezését
követõ elsõ teljes naptári évben meg fog felelni az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek.
(3) Az erdõgazdálkodónak a 2008-as támogatási kérelem benyújtási idõszakban érvényes erdõgazdálkodói
üzemtervvel, 2009-tõl kezdõdõ támogatási kérelem benyújtási idõszakban az erdõgazdálkodó nyilvántartásba
vett erdõterületeire vonatkozóan az erdészeti tevékenység
végzésének engedélyezésérõl szóló erdészeti hatóság által
kiadott határozattal kell rendelkeznie.
(4) A támogatott gépeket az utolsó kifizetési kérelem
benyújtásától számított legalább 5 évig rendeltetésének
megfelelõen, a vonatkozó engedélyek és elõírások betartásával kell használni, üzemeltetni.
(5) Nem jogosult támogatásra azon (1) bekezdés szerinti
jogi személy, amelyben az állami tulajdon aránya eléri
vagy meghaladja az 50%-ot.
A támogatás mértéke
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(2) E jogcím keretében egy erdõgazdálkodó, egy támogatási kérelem benyújtási idõszakban, egy támogatási kérelmet nyújthat be.
(3) A támogatási kérelemben meg kell jelölni a gép
üzembe helyezésének tervezett idõpontját és tárolásának
helyét.
(4) A Vhr. 27. § (1) bekezdés e)–f) pontjaiban meghatározott összeghatártól függetlenül, kizárólag pénzügyi
tervet kell elkészíteni, és azt a támogatási kérelemmel
együtt kell benyújtani.
(5) A támogatási kérelem az érdemi határozat jogerõre
emelkedéséig bármely idõpontban részben vagy egészben
visszavonható a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló
2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Eljárási törvény)
43. § (1) bekezdésének figyelembevételével. A támogatási
kérelem részleges visszavonása kizárólag gépre, a hozzá
kapcsolódó darabszámra, illetve a hozzá kapcsolódó
összegre vonatkozhat.
(6) Amennyiben az erdõgazdálkodó õstermelõ vagy
egyéni vállalkozó, a támogatási kérelemhez mellékelni
kell az érvényes mezõgazdasági õstermelõi igazolvány
hiteles másolatát, illetve az egyéni vállalkozói igazolványt
kiállító szerv igazolását a vállalkozói tevékenységi körérõl
és az egyéni vállalkozói igazolvány érvényességérõl.
(7) A támogatási kérelemhez csatolni kell a rendelet
1. számú mellékletében meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat, bizonyítvány másolatot.
(8) A kérelemnek tartalmaznia kell a támogatásból beszerzendõ gép Gépkatalógus szerinti kódját, mennyiségét,
illetve a beszerzés tervezett árát.

5. §
A támogatási kérelem elbírálása
(1) Az erdõgazdálkodó által igényelhetõ támogatás
összege támogatási idõszakonként legfeljebb 735 ezer
eurónak megfelelõ forint összeg lehet.
(2) A támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható kiadásának 50%-a.
(3) A beruházás elszámolható kiadásai nem haladhatják
meg a Gépkatalógusban szereplõ referenciaárat.

7. §
(1) A támogatási kérelmeket az MVH az Eljárási törvény 32. § (1) bekezdés c) pontja szerint rangsor állításával, az 1. számú melléklet szerinti pontrendszer alapulvételével bírálja el.
(2) A támogatási kérelem elfogadásához legalább
15 pont szükséges.

A támogatási kérelem benyújtása
6. §

Kifizetési kérelem

(1) A támogatási kérelmet a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített formanyomtatványon, postai úton, a 2008. évben november 15-tõl 2008. december 31-ig, majd 2009-tõl évente április 1. és 30. között lehet benyújtani az MVH, erdõgazdálkodó lakóhelye, vagy székhelye szerint illetékes
megyei kirendeltségéhez.

8. §
A kifizetési kérelmet
a) a 2009 évben
aa) július 1–31.,
ab) október 1–31.;
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b) a 2010. évtõl kezdõdõen évente
ba) január 1–31.,
bb) április 1–30.,
bc) július 1–31.,
bd) október 1–31.
között lehet az MVH-hoz postai úton benyújtani.

Jogkövetkezmények
9. §
(1) Amennyiben az erdõgazdálkodó árbevétele éves
szinten 30%-ot meghaladóan marad el a pénzügyi tervben
vállalt árbevételtõl, úgy a 30%-ot meghaladó csökkenésen
túl minden elmaradással érintett évre százalékpontonként
a támogatási összeg 0,3%-át kell visszafizetni.
(2) Amennyiben az 1. számú mellékletben a nyilatkozattal alátámasztott pontozási szempontok ellenõrzése során kiderül, hogy az erdõgazdálkodó nem valós adatot
szolgáltatott, úgy a kifizetett támogatás jogosulatlan
igénybe vett támogatásnak minõsül, és az erdõgazdálkodó
támogatáshoz való joga megszûnik.
(3) Amennyiben az erdõgazdálkodó erdõterülete a 4. §
(4) bekezdésében foglalt üzemeltetési idõszak alatt 50 ha
alá csökken, úgy a kifizetett támogatás jogosulatlanul
igénybe vett támogatásnak minõsül, és az erdõgazdálkodó
támogatáshoz való joga megszûnik.
(4) Amennyiben az ellenõrzés során kiderül, hogy az erdõgazdálkodó a 4. § (4) bekezdésében foglalt üzemeltetési
kötelezettségének nem tesz eleget, akkor köteles a már felvett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett
támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni, és
az erdõgazdálkodó támogatáshoz való joga megszûnik.
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Záró rendelkezés
10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon
lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az Európai
Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a
vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások
fejlesztésére igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl szóló 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet 10. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, és a § eredeti szövege
(1) bekezdésre változik:
„(2) A 2008. március 1. és május 1., valamint a 2008.
május 12. és június 9. közötti támogatási idõszakban benyújtott támogatási kérelmeket e rendelet 2008. október 4-tõl hatályos 3. számú mellékletében meghatározott
pontozási rendszer alapján kell elbírálni azzal, hogy e rendelkezés alkalmazása nem érinti azon ügyfelek támogatási
jogosultságát, akik támogatási kérelmüket az annak benyújtásakor hatályos feltételeknek megfelelõ tartalommal
benyújtották.”
Az Európai Unió jogának való megfelelés
11. §
Ez a rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló
1698/2005/EK tanácsi rendelet 27. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet a 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelethez
Értékelés
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés/ellenõrzés módja

Maximális
pontszám

Bizonyítvány másolat
Bizonyítvány másolat

10
5

Gépkatalógus

10

Tagság igazolása

10

Országos Erdõállomány Adattár
Országos Erdõállomány Adattár

12
6

Szakmai szempontok
Az erdõgazdálkodó vagy az
alkalmazott szakszemélyzet
képzettsége
A beruházás keretében megvásárolni
kívánt gépek mindegyike 1-es
korszerûségi mutatóval szerepel a
gépkatalógusban
Szervezeti tagság: TCS tagság vagy
erdészeti szakmai szervezetben tagság
Legalább 50%-ban õshonos fafajú
erdõterületen gazdálkodik (3. számú
melléklet)
Összesen:

felsõfokú
középfokú

75,1%–100%
50%–75%

Horizontális szempontok
A kérelem benyújtását megelõzõ
12 hónap átlag létszámának szinten
tartása (legalább 1 fõ)
A kérelem benyújtását megelõzõ
Igényelt támogatás összege/új
12 hónap átlag létszámához képest
munkahelyek száma
a foglalkoztatottak számának bõvítése
a fejlesztés hatására
0–25 000 000 Ft/új munkahely
25 000 001–50 000 000 Ft/új
munkahely
50 000 001–75 000 000 Ft/új
munkahely
75 000 001–100 000 000 Ft/új
munkahely
100 000 001–125 000 000 Ft/új
munkahely
125 000 001–150 000 000 Ft/új
munkahely
150 000 001–175 000 000 Ft/új
munkahely
175 000 001 Ft/új munkahely felett
Az erdõgazdálkodó részt vesz az erdõ
környezetvédelmi programban. A
támogatási kérelem benyújtásakor
érvényes helyt adó, vagy részben
helyt adó támogatási határozattal
rendelkezik.
Az erdõgazdálkodó székhelye vagy
lakhelye
A Vhr. szerinti hátrányos helyzetû
területen van.

max. 42 pont
8

16
14
12
10
8
6
4
2
8

Vhr. 3. § 14. pont alapján

8
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Értékelési szempont megnevezése

Ha az erdõgazdálkodó nem
természetes személy
A helyi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat vagy megyei Cigány
Önkormányzat nyilatkozata arról,
hogy támogatja a beruházást
Nõk foglalkoztatása
A foglalkoztatottak számának több
mint 50%-a nõ
A foglalkoztatottak számának
20–50%-a nõ
A foglalkoztatottak számának
kevesebb mint 20%-a nõ
Csökkent munkaképességû
foglalkoztatása
Ha az erdõgazdálkodó természetes
személy
Az erdõgazdálkodó nõ vagy
foglalkoztat nõi munkavállalót
Az erdõgazdálkodó roma származású
Az erdõgazdálkodó csökkent
munkaképességû vagy foglalkoztat
csökkent munkaképességû
munkavállalót
Pénzügyi terv
Természetes személy, jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezõ gazdasági társaság
A vállalkozás pénzügyi tervének
koherenciája
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Értékelés/ellenõrzés módja

Maximális
pontszám

Nyilatkozat

3

Nyilatkozat

3

Nyilatkozat

2

Nyilatkozat

1

Nyilatkozat

3

3
Nyilatkozat
Nyilatkozat

3
3

Befektetett eszközök változása
Saját tõke változás a beruházás
idõtartama alatt
Értékcsökkenés változása
Saját tõke változása mûködtetési
idõszak alatt

1
1

Erdõgazdálkodásból származó
árbevétel aránya
Nettó árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény

2

Erdõgazdálkodásból származó
árbevétel aránya
Nettó árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény

2

1
2

Vállalatértékelés

2

Pénzügyi terv valóságtartalom
vizsgálata

2
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Értékelési szempont megnevezése

Pénzügyi terv üzemeltetésihatékonysági vizsgálata
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Maximális
pontszám

Értékelés/ellenõrzés módja

Ha az erdõgazdálkodó benyújtást
követõ 3 évben realizált árbevétele,
a benyújtás évében tervezett
árbevételéhez képest a növekmények
értéke meghaladja a támogatás
1,2-szeresét, akkor 2 pont, ha 1,2 és
1 között van, akkor 1 pont, különben
0 pont. A kötelezettségvállalás
teljesítése az alábbiak szerint
értelmezendõ, illetve számolandó:
(a1 - a0) + a2 - a0) + a3 - a0)
³ 1,2
támogatás
Ahol a0 a benyújtás évében, a1, a2,
a3 pedig a benyújtást követõ 3 üzleti
évben realizált árbevétel vagy
adóalapba beszámított bevétel.
A bázisévhez képest a támogatási
kérelem benyújtásának évétõl
számított 4. évre a vállalkozás által
vállalt erdõterület nõ, akkor
5 százalékpontonkénti növekedésre
1 pont adható, de maximum 5 pont.

Összesen:
Mindösszesen:

2

5

max. 58 pont
max. 100 pont

2. számú melléklet a 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelethez
(A felsorolás a gépkatalógusban található gépváltozat azonosító számot és megnevezést tartalmazza.)
1111
1112
1113
1911
1919
2111
2112
2119
2121
2122
2133
2141
2143
2149
2171
2172
2181
2182
2183
2191
2192
2193
2194
2199
2311

Kerekes traktorok
Lánctalpas traktorok
Gumihevederes traktorok
Homlokrakodók
Egyéb rakodók
Ágyekék
Váltva forgató ekék
Mélyforgató és egyéb ekék
Fogas boronák
Rotációs boronák
Rögtörõ hengerek
Tárcsás boronák
Ásóboronák
Egyéb tárcsás mûvelõk
Középmélylazítók
Mélylazítók
Simítók
Szántáselmunkálók
Talajmarók
Tereprendezõk, talajegyengetõk
Tolólapok, vonólapok
Gödörfúrók
Árokásók és -karbantartók
Egyéb földmunkagép
Permetezõ-, porzó- és folyékonymûtrágya kijuttató gépek (csak magyarországi típusbizonyítvánnyal
rendelkezõ ültetvénypermetezõk)
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2312
2611
2612
6111
6112
6119
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6129
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Permetezõ, porzó és folyékonymûtrágya kijuttató cserélhetõ felépítmények, adapterek, tartozékok
Két- és többtengelyes fixplatós vontatott jármûvek
Két- és többtengelyes billenõszekrényes vontatott jármûvek
Erdészeti traktorok
Erdészeti rakodók, közelítõk
Egyéb erdészeti magajárók
Talajmûvelõ gépek
Vetõ- és ültetõ gépek
Növényvédõ- és tápanyag-kijuttató gépek
Betakarító- és fakitermelõ gépek
Álló és vegyes munkák gépei
Szállító jármûvek
Motoros fûrészek, aljnövényzet tisztítók
Egyéb erdészeti munkagépek

3. számú melléklet a 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelethez
Õshonos fafajok jegyzéke
Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Alnus glutinosa
Betula pendula
Carpinus betulus
Castanea sativa
Cerasus avium (Prunus avium)
Fagus sylvatica
Fraxinus angustifolia ssp. pannonica
Fraxinus excelsior
Fraxinus ornus
Malus sylvestris
Pinus sylvestris
Populus alba
Populus canescens
Populus nigra
Populus tremula
Pyrus pyraster (P. communis)
Quercus cerris
Quercus petraea (Q. sessiliflora)
Quercus pubescens
Quercus robur (Q. pedunculata)
Salix alba
Sorbus aria
Sorbus aucuparia
Sorbus torminalis
Tilia cordata (T. parviflora)
Tilia platyphyllos (T. grandifolia)
Ulmus glabra (Ulmus montana)
Ulmus laevis
Ulmus minor (Ulmus campestris)

mezei juhar
korai juhar
hegyi juhar
mézgás éger
bibircses nyír
gyertyán
szelídgesztenye
madárcseresznye
bükk
magyar kõris
magas kõris
virágos kõris
vadalma
erdei fenyõ
fehérnyár
szürkenyár
feketenyár
rezgõnyár
vadkörte
cser
kocsánytalan tölgy
molyhos tölgy
kocsányos tölgy
fehér fûz
lisztes berkenye
madárberkenye
barkócaberkenye
kislevelû hárs
nagylevelû hárs
hegyi szil
vénic szil
mezei szil

